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Dnia 1 września 2016 r. odbył się w naszej sali 

gimnastycznej uroczysty apel z okazji rozpoczęcia roku 

szkolnego. Wszyscy z uśmiechem wróciliśmy tutaj po 

wakacjach głównie ze względu na to, że mogliśmy 

spotkać się ze swoimi przyjaciółmi. 

Pani Dyrektor powitała nas z entuzjazmem i 

przekazała kilka radosnych informacji. Okazało się, że 

41 znalazła się wśród 

najlepszych szkół 

podstawowych w Łodzi. 

Poznaliśmy również datę 

zakończenia roku. To 23 

czerwca 2017 r. Po 

uroczystości wszyscy 

udali się wraz z wychowawcami do swoich klas. 

Zapisaliśmy nowy plan lekcji i wyszliśmy ze szkoły, aby 

korzystać z pięknej, wrześniowej pogody. 

Czeka nas kolejny pracowity rok, ale jesteśmy pełni 

energii.  

 
Alicja Siejka VI d 

Natalia Filich VI d 
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      Dnia 14 października 2016 roku odbył się w 

naszej szkole apel z okazji Dnia Nauczyciela.  
Podczas uroczystości 

obejrzeliśmy spektakl,  
w którym w sposób 

humorystyczny ukazano 
różne sytuacje i kłopoty 
uczniów pewnej klasy. 

Przedstawienie 
przygotowała klasa VI a. Zostało ono uświetnione 

przez występ gimnastyczki. Przedstawienie 
wszystkim się bardzo podobało. Następnie Pani 

Dyrektor podzieliła się z nami 
swoimi refleksjami dotyczącymi 
tego ważnego dnia. Wszyscy z 

zainteresowaniem jej słuchaliśmy. 
Po apelu uczniowie rozeszli się do 

swoich klas wraz z wychowawcami. 
 

 Natalia Filich VI d 

Kinga Śmiechowicz VI d 

Martyna Leśniewska VI d 
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Dnia 29 września 2016 r. wybraliśmy się do kina „Silver 

Screen” na lekcję dotyczącą filmu połączoną z ekranizacją 

powieści Marka Twaina pt. „Tom i Huck”.  

 Dowiedzieliśmy się, z czego składa się film i co jest 

potrzebne do jego zrealizowania, w tym m.in.: dźwięk, obraz, 

pomysł, charakteryzacja, aktorzy, 

montaż. Wszystko było ilustrowane 

fragmentami znanych produkcji. 

Odpowiadaliśmy też na pytania zadane 

przez prowadzącą. 

 

 Po lekcji mogliśmy zobaczyć  film opowiadający o 

przygodach dwóch przyjaciół – Toma i Hucka. Chłopcy, 

broniąc jednego z mieszkańców przed niesłusznym 

oskarżeniem o zabójstwo, chcieli udowodnić miastu jego 

niewinność. Było to dla nich trudne, ponieważ widzieli całe 

zdarzenie, lecz złożyli przysięgę, że nikomu nie powiedzą o 

zaistniałej sytuacji. Po wzajemnej obietnicy Tom i Huck 

podpisali się swoją krwią. Sprawcą morderstwa był Indianin 

Joe - postrach okolicy, dlatego chłopcy bali się wyznać prawdę 

w obawie o swoje bezpieczeństwo. Udało im się zrealizować 

cel i stali się bohaterami miasta, a Huck zamieszkał z wdową 

Douglas. 

 

 

Martyna Leśniewska, VI d 

Natalia Filich, VI d 
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 Pozmieniało się w szkole. W sali 205 powstała nowa 

pracownia informatyczna!  Czasy Skiby już odeszły, teraz 

Nikodem przeszedł poziom wyżej. 

Nasza szkoła bardzo dobrze przygotowuje do następnego 

poziomu edukacji. Musicie się nacieszyć dobrą atmosferą, 

małą ilością kartkówek, lekcji i odpowiedzi ustnych, bo 

później będziecie mogli to tylko wspominać. W gimbazjum  

mamy co najmniej trzy kartkówki w tygodniu, a pod tablicą 

trzeba odpowiadać codziennie. Dla nas czasy ciekawych lekcji 

już minęły. Teraz na zajęciach musimy robić notatki, zadania i 

ćwiczenia. Pracy domowej mamy tyle, że czas od szesnastej 

do osiemnastej nie wystarcza.  

Podsumowując, cieszcie się sielanką w szkole i luźnymi 

lekcjami. Śpieszcie się kochać 41, bo tak szybko odchodzi. 

Pamiętajcie też, że wspomnienia nadają życiu barw i zostają z 

nami na zawsze. 
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Ogromne emocje wzbudził u mnie „Upadek 

Ikara” Marca Chagalla. 

Przedstawia on dramatyczną i smutną scenę. 

Chłopiec upada z nieba na ziemię. Podobny jest do 

ptaka, a jego skrzydła sprawiają wrażenie płonących. 

Ludzie wyglądają, jakby próbowali go złapać, 

uratować. Kolorystyka dzieła, użycie ciemnych i zimnych barw przywołują 

przygnębiający tragiczny kres człowieka. Dzięki temu dzieło ciekawi widza. 

Moim zdaniem obraz wywołuje wzruszenie i budzi niepokój. 

 

                                    Jakub Krawczyk 

 

 

 

Moją szczególną uwagę zwrócił obraz namalowany przez Marca Chagalla 

pt. „Upadek Ikara”. 

Oglądając to dzieło, poczułam niepokój 

wywołany widokiem spadającej postaci, 

która zaraz zginie. Strach spotęgowała jeszcze 

znaczna ilość czerwonego koloru i rozmazany obraz, 

który pobudził moją wyobraźnię. Przerażenie 

pokazanych ludzi spowodowało, że przeżywałam to, 

co oni. 

Wybrałam to dzieło, ponieważ ukazana została 

na nim wielka tragedia człowieka, który umiera.  

 

Oliwia Sosnowska 
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 Największe emocje wzbudził we mnie realistyczny 

obraz namalowany przez Pietera Bruegla pt. 

„Krajobraz z upadkiem Ikara”. 

 Jest na nim ukazana prawda o człowieku. 

Ludzie nie spieszą innym z pomocą, każdy zajmuje 

się swoimi obowiązkami.  

 Obraz bardzo mi się podoba.  

 

Seweryn Białkowski 

 

 

 Obraz Pietera Bruegla wzbudził u mnie większe emocje 

niż dzieło Marca Chagalla. Jego tematem jest tragedia ludzka 

niezauważona przez otoczenie. 

 Widać na nim pracującego oracza, pasterza i psa 

zapatrzonych w niebo, a także rybaka, który zarzuca sieć. 

 Moim zdaniem Bruegel w swoim obrazie odzwierciedla 

naszą obojętność na ludzką krzywdę. Dramat Ikara może stać 

się przestrogą dla innych młodych ludzi.  

Kacper Olszak 

 

 

Obraz Pietera Bruegla bardzo mi się podoba. 

Przedstawia on piękny widok i codzienną pracę ludzi. W głębi widać bezkresną 

zatokę, po której pływają statki. Tytułowy Ikar 

wpadający do wody jest prawie niewidoczny. 

 Autor pokazał, jak niewiele znaczyła jego 

śmierć dla otaczającego świata. Scena przedstawiona 

na obrazie skłania do przemyśleń o życiu i śmierci 

człowieka. 

  Alan Kwiatkowski 
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